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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ       

(Corporate Governance Policy) 

(ฉบบัทบทวนครั �งที� �) 

  
 คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครั �งที� �/����-���� วนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� เหน็ควรใหก้าํหนดนโยบาย
เกี�ยวกบัการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอื�นของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืผูบ้รหิาร เพื�อใหอ้ยูภ่ายใต้
การกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทัอนัจกัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ยอมรบักนัโดยทั �วไป จงึใหเ้พิ�มเตมิขอ้ 
��. ในหมวดที� �. บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และใหม้ผีลตั �งแต่วนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� 
เป็นตน้ไป 

 

                                                                
    (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

       ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ                                  ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ                                                               

 (Corporate Governance Policy) 

(ฉบบัทบทวนครั �งที� �) 
ตามที�คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มถิุนายน พ.ศ. ���� ได้

พจิารณาและเหน็ชอบใหใ้ชน้โยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� �) ตั �งแต่วนัที� �� มถิุนายน พ.ศ. 
���� นั �น ต่อมา สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ได้ประกาศใชห้ลกัการกํากบั
ดูแลกจิการที�ดีสําหรบับรษิัทจดทะเบียนปี ���� เมื�อวนัที� �� สงิหาคม พ.ศ. ���� ซึ�งมคีวามแตกต่างจาก
หลกัการเดมิที�บรษิทัฯใชเ้ป็นฐานในการจดัทํานโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� �) ประกอบ
กบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิความยั �งยนืของบรษิทัจดทะเบยีนในมติิ

ต่างๆ บรษิัทฯจงึเหน็สมควรทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� �) นี�ให้
สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดฯีและหลกัเกณฑ์การประเมนิความยั �งยนืของบรษิัทจดทะเบียน
ดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เนื�อหาส่วนใหญ่ของทั �ง � หมวดยงัคงเดิม ส่วนขอ้ความตอนใดที�มีการแก้ไข
เพิ�มเตมิโดยนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� �) จะมเีชงิอรรถระบุไว ้

คณะกรรมการฯ สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการที�ดเีพื�อประกนัการบรหิารจดัการ

ที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้อกีทั �งจะช่วยสรา้งความมั �นใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย อนัทาํใหบ้รษิทัฯมคีวามมั �นคงและมกีารเตบิโตอย่างยั �งยนืตลอดจนสรา้งมูลค่าเพิ�มแก่ผูล้งทุนในระยะ
ยาว นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการจงึเป็นเครื�องมอีที�สาํคญัที�กาํหนดการกาํกบัดูแลกจิการที�มปีระสทิธภิาพใน
ดา้นต่างๆ และมุ่งหมายใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนผูกพนัและปฏบิตัติามนโยบายนี�อย่าง
เคร่งครดั เพื�อใหก้ารปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นไปอย่างต่อเนื�องและมปีระสทิธภิาพ คณะ

กรรมการฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการเป็นผูก้าํกบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายนี�และรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั �งที� �/����-���� เมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� ไดพ้จิารณา
และเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั �งที� �) นี�  ตั �งแต่วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. ����      
เป็นตน้ไป 

         

                   (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                       (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

           ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ                           ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ                                                                                    

 
(Corporate Governance Policy)        

(ฉบบัทบทวนครั �งที� �) 

 
คณะกรรมการบรษิทั นํ�าตาลขอนแกน่ จํากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ พรอ้มกบั

จรรยาบรรณแนวปฏบิตัทิี�ดใีนการประกอบธุรกจิ และนโยบายการใหข้อ้มูลการกระทําความผดิและการทุจรติ การสอบสวน 

และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู มผีลตั �งแต่วนัที� � กมุภาพนัธ ์���� 

บริษัทฯ เห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการในองค์รวม โดยยังคงใช้โครงสร้างตาม
หลักเกณฑ์การกํากบัดูแลกจิการที�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนดซึ�งแบ่งเป็น � หมวด ส่วนในด้านเนื�อหาได้
เพิ�มเตมินโยบายการกาํกบัดูแลกจิการบางประการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) และจดัทํานโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นเพิ�มขึ�นเป็นหมวดที� �. กบันําสาระสําคญับางส่วนที�เป็น

เรื�องของการกาํกบัดูแลกจิการของนโยบายการใหข้อ้มลูการกระทาํความผดิและการทุจรติ การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มลู (ซึ�งเดมิเป็นนโยบายแยกต่างหาก) มาบรรจุในนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นหมวดที� �. ทําใหน้โยบายการกาํกบั
ดแูลกจิการที�ปรบัปรุงใหม่ครั �งนี�ประกอบดว้ย � หมวด พรอ้มทั �งปรบัปรุงจรรยาบรรณแนวปฏบิตัทิี�ดใีนการประกอบธุรกจิ ให้
เหมาะสมยิ�งขึ�นทั �งในดา้นความสอดคลอ้งกนักบันโยบายหมวดต่างๆ และเนื�อหารายละเอยีด 

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที�ดีเพื�อประกันการบริหารจัดการที�มี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้อกีทั �งจะช่วยสรา้งความมั �นใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย อนัทําให้
บรษิัทฯมคีวามมั �นคงและมกีารเติบโตอย่างยั �งยนืตลอดจนสรา้งมูลค่าเพิ�มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกํากบัดูแล
กจิการจงึเป็นเครื�องมอีที�สําคญัที�กําหนดการกาํกบัดูแลกจิการที�มปีระสทิธภิาพในดา้นต่างๆ และมุ่งหมายใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนผูกพนัและปฏบิตัติามนโยบายนี�อย่างเคร่งครดั เพื�อใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการเป็นไปอยา่งต่อเนื�องและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการเป็นผูก้าํกบัดแูล

การปฏบิตัติามนโยบายนี�และรายงานต่อคณะกรรมการฯทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ ในการประชมุครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มถิุนายน พ.ศ. ���� ไดพ้จิารณาและเหน็ชอบให้
ใชน้โยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� �) นี� ตั �งแต่วนัที� �� มถิุนายน พ.ศ. ���� เป็นตน้ไป 

       

        (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                                   (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

      ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ                                                ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

(Corporate Governance Policy) 

 
คณะกรรมการของบรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถงึความรบัผดิชอบที�พงึมี

ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณทางธุรกจิ จงึเหน็ควรใหม้กีารประมวลและ  จดัทํา 
“นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ” ขึ�น เพื�อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ร ทําใหเ้กดิความเชื�อมั �นว่าการ

ดาํเนินการใดๆ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคํานึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

ทั �งนี�คณะกรรมการฯ ยดึมั �นในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความจรงิใจและซื�อสตัย์สุจรติ มกีาร

กําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดําเนินงาน และการประเมนิผล ตลอดจนการดําเนินงาน และการ

กํากบัดแูลเรื�องการบรหิารความเสี�ยงอยา่งโปร่งใส่ และตรวจสอบได ้

คณะกรรมการฯ มุ่งมั �นในการดําเนินธุรกจิตามนโยบายกํากบัดูแลกจิการอยา่งต่อเนื�อง ควบคู่ไป

กบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ทั �งนี�กเ็พื�อผลประโยชน์ต่อผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้ง และสงัคมโดยรวม 

นโยบายกํากบัดแูลกจิการฉบบันี� มผีลตั �งแต่วนัที�  3 กุมภาพนัธ ์���� เป็นตน้ไป 

       

          ( ศ.ดร.วรภทัร โตธนะเกษม )                                                 ( นายมนู เลยีวไพโรจน์ ) 

      ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ                                           ประธานคณะกรรมการบรษิทั   
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 หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย             13                           

 หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส                   15                          

 หมวดที� 5 บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ             17                           

             1. กรอบบทบาทและความรบัผดิชอบ   
  2. กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

3. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ  
4. ประธานกรรมการบรษิัทฯและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั   

5. เลขานุการบรษิทั     

6. คณะกรรมการชุดยอ่ยในคณะกรรมการบรษิทัฯ     
6.1 คณะกรรมการบรหิาร       

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ       
6.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

6.4 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ      

6.5 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง      
7. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และคณะกรรมการชุดยอ่ย     
8. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯและผูบ้รหิาร      

9. การพฒันากรรมการบรษิทัฯและผูบ้รหิาร      

10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
11. การตดิต่อสื�อสารกบัฝา่ยบรหิาร      

12. การสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิาร  
13. การเป็นกรรมการในบรษิทัอื�นของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร    

หมวดที� 6. การต่อต้านการคอรร์ปัชั �น      24 

หมวดที� 7. การให้ข้อมลูการกระทาํผิดและการทุจริต    26 
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หมวดที� 1 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 
 

หลกัการ  

ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของบรษิทัฯโดยควบคุมบรษิทัฯผ่านการแต่งตั �งคณะกรรมการ
บรษิทัฯใหท้ําหน้าที�แทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯจงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน  

 

นโยบาย 

1. บรษิทัฯเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที�กําหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยจะปฏบิตัิ

ตามอย่างเครง่ครดั และกําหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามแนวทางการกํากบักจิการที�ด ี

 �.  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พงึมสีทิธดิงัต่อไปนี� คอื 
 �.� การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้ร ับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้

ขอ้เสนอแนะและรว่มพจิารณาตดัสนิใจในประเดน็ที�สําคญัต่างๆ อนัรวมถงึ 

- สทิธใินการแต่งตั �ง หรอืถอดถอนกรรมการบรษิทัฯ 

- อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ โดยบรษิทัฯจะนําเสนอค่าตอบแทนทุกรปูแบบที�จะขอ
อนุมตั ิอนัรวมถงึค่าตอบแทนประจาํ เบี�ยประชุม โบนสั/บาํเหน็จ และสทิธปิระโยชน์

อื�น (หากม)ี 

- การใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตั �งผูส้อบบญัช ี

- ไดร้บัส่วนแบ่งผลกําไรของบรษิทัฯ ในรปูเงนิและ/หรอืหุน้ปนัผล 

- อนุมตักิารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื
ขอ้กําหนดอื�นๆ ในลกัษณะเดยีวกนั 

- อนุมตักิารเพิ�มทุน หรอืลดทุน การเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้จดทะเบยีน 

- อนุมตัริายการพเิศษอื�นๆที�มใิช่รายการที�เกดิขึ�นตามปกตทิี�บรษิทัฯเหน็ควรใหท้ี�
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา 

2.2 สทิธใินการได้รบัสารสนเทศที�มนีัยสําคญัของบรษิัทฯอย่างสมํ�าเสมอและภายใน

กําหนดเวลาดว้ยรปูแบบที�เหมาะสม เช่น ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�บรษิทัฯส่งไป เวบ

ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 
2.3 สทิธอิื�นนอกเหนือจากขา้งตน้ตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 3. บรษิัทดํารงคุณสมบตัิเรื�องการกระจายการถอืหุ้น (Free Float) โดยต้องมจีํานวนผู้ถือหุ้น
สามญัรายย่อยและสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าที�กําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้ง 
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แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู วนัเวลา สถานที�และวาระการประชุม ตลอดจน ขอ้มลูทั �งหมด
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ต้องตดัสนิใจในที�ประชุม ใหก้บัผู้ถอืหุ้นทุกคนไดร้บัทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่ า 30 วัน ก่ อนวันประชุม  รวมทั �ง เผยแพ ร่ข้อมูลดังกล่ าวไว้ ใน  website ของบริษัทฯ คือ  

www.kslgroup.com ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บริษัทฯ กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีตามที�กฎหมายและ

กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนดและสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนโดยทั �วไป  

3. บรษิทัฯ อํานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเองหรอืมอบฉันทะ
ใหแ้ก่บุคคลอื�นหรอืกรรมการอสิระที�บรษิทัฯระบุใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ และออกเสยีงอย่างเตม็ที� โดยจดั

ประชุมในวนัทําการที�โรงแรม หรอืสถานที�การจดัประชุมอื�นๆ ซึ�งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล มี
การคมนาคมสะดวกต่อการเดนิทางของผู้ถอืหุ้น จดัให้มบีุคลากรและเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอ สําหรบั

การตรวจสอบเอกสารและจดัใหม้อีากรแสตมป์ สาํหรบัตดิในใบมอบฉนัทะ 

4. บรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆที�จะใชใ้นการประชุมก่อน และจดัสรรเวลาและ
ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็ และตั �งคําถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบั
บรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

5. กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และร่วมตอบขอ้ซกัถาม
ต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบรายงานการประชุมทางเวบไซต์ของบรษิทัฯ ภายในสบิสี�วนัภายหลงั
การประชุม 

7. ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของบรษิัทฯได้ทางเวบไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

8. ผูถ้อืหุน้มโีอกาสเยี�ยมชมกจิการของบรษิทัฯ หรอืเขา้รว่มการอบรมสมัมนาที�บรษิทัฯจดัขึ�น 
 

หมวดที� 2 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

หลกัการ 

 ผูถ้อืหุ้นทุกรายทั �งที�เป็นผู้บรหิารและที�ไม่เป็นผู้บรหิาร ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย รวมทั �งผู้ถอืหุ้นต่างชาต ิ

จะได้รบัการปฏบิตัทิี�เท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจะไม่กระทําการใดที�เป็น
การเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้ดว้ยการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
 

นโยบาย  

1. ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิสนอวาระการประชุมของที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาตามแนวปฏบิตัิ

ขา้งทา้ยนโยบายในหมวดนี�  
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2.  ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชื�อบุคคลเขา้รบัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์
ขา้งทา้ยนโยบายในหมวดนี� 

 3.  คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตั �งกรรมการของบรษิัทฯเป็น
รายคน และจดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง เพื�อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

4. บรษิทัฯหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัใชข้อ้มลูภายใน (Inside 

Information) ของกลุ่มบรษิทัที�มสีาระสาํคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑท์ี�ตอ้ง
ปฏบิตัเิพื�อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื�น  

5. กรรมการและผูบ้รหิารบางตําแหน่ง มหีน้าที�ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัยท์ี�ออกโดยบรษิทั
ฯที�เป็นส่วนของตน ของคู่สมรส และของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอื

หลกัทรพัยท์ี�ออกโดยบรษิทัฯทุกครั �ง เมื�อมกีารซื�อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยน์ั �น ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนด และต้องรายงานการถอื
หลกัทรพัยต่์อคณะกรรมการดว้ย  

6. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที�ล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบรษิัทฯ 
ตอ้งงดการซื�อขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั ในช่วงระยะเวลาหนึ�งเดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิหรอื

ผลการดําเนินงานรายไตรมาสจนถงึวนัที�บรษิัทฯเปิดเผยงบการเงนิหรอืผลการดําเนินงานรายไตรมาส

ให้แก่สาธารณชน ทั �งนี� บรษิัทฯจะแจง้แก่บุคคลโดยเฉพาะหรอืประกาศเป็นการทั �วไปไปยงักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบขอ้จาํกดันี� 

 

แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯ กําหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอวาระการประชุมของที�ประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ดงันี�  

1.1 ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายซึ�งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจาํนวนสทิธิ
ออกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัฯ มสีทิธเิสนอเรื�องต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อใหพ้จิารณาบรรจุเขา้เป็น

วาระการประชุมของที�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปีนั �นได้ โดยจดัทําเป็นหนังสอื ซึ�งต้องมรีายละเอยีด

ของขอ้มลูดงัต่อไปนี� 
1.1.1 ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ที�ตดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทั �งจาํนวนหุน้ที�ถอื 

                      1.1.2 เรื�องที�เสนอขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมดงักล่าว
เป็นเรื�องเสนอเพื�ออนุมตัหิรอืเพื�อพจิารณา รายละเอยีดเกี�ยวกบัเรื�องที�เสนอเพื�อประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมการ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล ประเดน็พจิารณา และขอ้มลูอื�นๆ เป็นตน้ 

1.1.3 ขอ้มลูอื�นๆ ที�ผูถ้อืหุน้เหน็ว่าจาํเป็นเพื�อประกอบการพจิารณา 

1.2 คณะกรรมการฯ สงวนสทิธทิี �จะไม่บรรจุเรื�องที�ผู ้ถ ือหุ ้นส่งมาเข ้าเป็นวาระการ

ประชุมของที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได ้หากเรื�องดงักล่าวมลีกัษณะดงัต่อไปนี�  

1.2.1 เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้อื
หุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไมป่กตขิองเรื�องดงักล่าว 
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1.2.2 เป็นเรื�องที�อยู่นอกเหนืออํานาจที�บรษิทัฯจะดาํเนินการได ้
1.2.3 เป็นเรื�องที�ผูถ้อืหุ้นไดเ้คยเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาในรอบสบิสอง 

เดอืนที�ผ่านมา และได้รบัมตสินับสนุนด้วยเสยีงที�น้อยกว่ารอ้ยละสบิ ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั �งหมด 
โดยที�ขอ้เทจ็จรงิยงัไมไ่ดม้กีารเปลี�ยนแปลงอย่างมนียัสําคญั 

1.2.4 เป็นเรื�องที�คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า ไมม่คีวามจาํเป็นที�จะตอ้งบรรจุ

เป็นวาระ ซึ�งคณะกรรมการฯ ตอ้งมเีหตุผลที�สมควรและสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได ้

1.3 ในการเสนอเรื�องให้คณะกรรมการฯ พจิารณาเพื�อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของที�

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ให้ผูถ้อืหุน้จดัทําเป็นหนังสอืและจดัส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื�อใหไ้ดท้ราบว่าเป็น
การเสนอ เรื� อ งจากผู้ ถือหุ้ น ราย ใด  ห รือผู้ ถื อหุ้ น อ าจ เสนอ เรื� อ งผ่ าน  website ของบริษั ท ฯ 

www.kslgroup.com อยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัทาํเป็นหนงัสอืส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

1.4 ผู้ถอืหุ้นที�ประสงค์จะเสนอเรื�องให้คณะกรรมการฯ พจิารณาเพื�อบรรจุเขา้เป็นวาระการ
ประชุมของที�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น จะต้องส่งเรื�องให้เลขานุการบรษิทั ในระหว่างวนัที� � ตุลาคม ถงึ �� 

พฤศจกิายน ของทุกปี1  

1.5 เมื�อคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาเรื�องที�ผู ้ถ ือหุ ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการ

ประชุมของที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ เหน็ว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของที�ประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ในหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการ
ประชุมดงักล่าวว่าเป็นเรื�องที�เสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื�องที�ผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่

สมควรจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของที�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการฯแจง้ให้ ผู้ถอืหุ้น
ท ราบ  พ ร้อมทั �ง เห ตุผลที� ไม่บ รรจุ เข้า เป็ นวาระการประชุ มผ่ านทาง website ของบริษัท ฯ 

www.kslgroup.com รวมทั �งแจ้งการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยก่อน และแจง้ต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื�อทราบในวนัประชุม 

2. บรษิัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมสีิทธิเสนอชื�อบุคคลเข้ารบัการเลือกตั �งเป็น

กรรมการ ดงันี�  

2.1 ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ซึ�งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจาํนวนสทิธิ
ออกเสียงทั �งหมดของบรษิัทฯ มสีทิธเิสนอรายชื�อบุคคลที�เห ็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้น

พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิัทฯต่อคณะกรรมการฯ เพื�อพจิารณาได้ โดยทําเป็นหนังสอื ซึ�ง
ตอ้งมรีายละเอยีดของขอ้มลูดงันี� 

2.1.1 ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ที�ตดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทั �งจาํนวนหุน้ที�ถอื 

2.1.2 รายชื�อของบุคคลที�ต้องการเสนอให้พจิารณารวมทั �งประวตักิารศึกษา ประวตัิ
การทํางาน ประสบการณ์การทํางาน ความรูค้วามเชี�ยวชาญพิเศษ ผลงานดเีด่น การถือหุ้นในบรษิัท 

รายชื�อบรษิัทที�เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร หรอืผู้ถือหุ้นใหญ่ ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง
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กรรมการของบรษิัทฯ และขอ้มูลอื�นเกี�ยวกบับุคคลดงักล่าวที�ผู้ถอืหุ้นเห็นสมควรให้ เพื�อประกอบการ
พจิารณาของคณะกรรมการฯ 

2.1.3 ขอ้มูลอื�นๆ เกี�ยวกบับุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อที�คณะกรรมการฯเหน็ว่าจําเป็น 
เพื�อประกอบการพจิารณา ซึ�งคณะกรรมการฯจะตอ้งชี�แจงเหตุผลที�จาํเป็นตอ้งขอขอ้มลูดงักล่าว 

2.1.4  หนังสอืแสดงความยนิยอมของบุคคลดงักล่าวว่ายนิดจีะรบัดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัฯ 
2.2 คณะกรรมการฯ สงวนสทิธทิี�จะไมนํ่าชื�อบุคคลดงักล่าวเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ถา้หากบุคคลที�ผูถ้อืหุน้เสนอชื�อมานั �น มลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
2.2.1 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามที�จะเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน

ตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื�น 
2.2.2 ถ้าได้รบัเลอืกให้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ บุคคลนั �นอาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที�กรรมการ เช่น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ในบรษิทัที�เป็นคู่แขง่ทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นลกูคา้หรอืคู่คา้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

  2.2.3 เป็นผู้ที�คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ซึ�งคณะกรรมการฯตอ้งมเีหตุผลที�สมควร และสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได ้

2.3 ในการเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลอืกเป็น

กรรมการของบรษิทัฯใหผู้ถ้อืหุน้จดัทําเป็นหนังสอื และจดัส่งใหเ้ลขานุการของบรษิทั เพื�อใหไ้ดท้ราบว่า
เป็นการเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใด ผู้ถือหุ้นอาจเสนอรายชื�อบุคคลดงักล่าวผ่าน website ของบรษิัทฯ 

www.kslgroup.com อยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัทาํเป็นหนงัสอืส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

2.4 ผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ จะต้องส่งรายชื�อให้เลขานุการบรษิทัในระหว่างวนัที� � ตุลาคม ถงึ 

�� พฤศจกิายนของทุกปี2 เพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯมี

เวลาเพยีงพอในการพจิารณาว่า สมควรจะเสนอรายชื�อของบุคคลดงักล่าวให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯหรอืไม ่

2.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯเห็นสมควรให้เสนอรายชื�อ
บุคคลดงักล่าวใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา  ใหค้ณะกรรมการฯระบุในหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้เป็นความเหน็ในวาระการเลอืกกรรมการว่า เป็นบุคคลที�ผูถ้อืหุน้เสนอ ถ้าคณะกรรมการฯ เหน็ว่า

ไม่สมควรเสนอรายชื�อบุคคลดงักล่าวใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาใหค้ณะกรรมการฯ แจง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบ พรอ้มทั �งเหตุผลที�ไม่เสนอผ่านทาง website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com รวมทั �งแจง้การ

เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที�
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื�อทราบในวนัประชุม  
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หมวดที� 3 

บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

หลกัการ 

บรษิทัฯตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และจกัส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการที�ดี
เพื�อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยอยา่งเหมาะสมและยั �งยนื 

 

นโยบาย   

 1. บรษิัทฯ จดัให้มีการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้กิจการของบรษิัทฯดําเนินไปด้วยความ
โปรง่ใส ซื�อสตัยส์ุจรติ ตรวจสอบได ้มคีุณธรรม  

2. บรษิัทฯ ประกอบกิจการโดยให้ความสําคญักบัการรกัษาสิ�งแวดล้อมและการพฒันาสงัคม

ควบคู่ไปกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

3. บรษิัทฯประเมนิความเสี�ยงและผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัก่อนที�จะ

ลงทุนในกิจการ ปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ และบรหิาร
จดัการกระบวนการผลติใหม้ผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตน้ิอยที�สุด 

4. บรษิัทฯ ประกอบกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั �งปวงที�มีตามกฎหมายที�

เกี�ยวข้องหรอืที�พงึจะได้รบั  ทั �งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บรหิาร ลูกค้า คู่ค้า เจา้หนี�  ตลอดจนสาธารณชน
และสงัคมโดยรวมอยา่งเหมาะสม  

5. บริษัทมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยจัดให้มี
ผู้รบัผดิชอบ กระบวนการ และขั �นตอน เพื�อการปฏบิตัทิี�ถูกต้องตามกฎหมายให้ครอบคลุมทั �งการเก็บ 

รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู และการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศตลอดจนมาตรการรกัษา

ความมั �นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล3  
 

แนวปฏิบติั 

�. บรษิทัฯ สรา้งความรบัรูแ้ละการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการในกลุ่มกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน และสรา้งความรว่มมอืระหว่างบรษิทัฯ กบักลุ่มบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�นๆ 
�. บรษิทัฯ ใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างประหยดั รกัษาคุณภาพของสิ�งแวดล้อม 

ไมป่ลดปล่อยของเสยีหรอืมลภาวะสู่ชุมชน 
�. บรษิทัฯส่งเสรมิใหอ้อกแบบและพฒันากระบวนการผลติ เครื�องจกัร อุปกรณ์ ใหส้ามารถ

ควบคุมและ/หรอืลดมลภาวะไดด้ยีิ�งขึ�น ตลอดจนส่งเสรมิการใชว้ตัถุดบิและผลติภณัฑท์ี�เป็นมติรกบั

สิ�งแวดลอ้ม 
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�. บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO , FSSC , SQF, GMP, 
HACCP, HALAL เป็นต้น เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภณัฑ์สนิค้า การส่งมอบที�ตรงเวลา และบรกิารในระดบัโลก และรกัษาความลบัของลูกค้าอย่าง
เครง่ครดั4 

5. บรษิัทฯให้โอกาสที�เท่าเทยีมกนัในการว่าจา้ง แต่งตั �ง ประเมนิและโยกยา้ยพนักงาน โดย

พจิารณาบนพื�นฐานของคุณภาพพนักงาน ความเหมาะสมกบัสภาพงาน คุณธรรม กฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบั  และประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ  บรษิทัฯจะไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลหนึ�งบุคคลใดเนื�องจากเชื�อ

ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ  อายุ สถานภาพทางการสมรส ความพกิาร ความดอ้ยโอกาส โดยบรษิทัฯ จดั
ใหม้ขีอ้บงัคบัการทาํงานซึ�งรวมถงึการจา้ง การเลกิจา้งหรอืไมเ่ลกิจา้งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร5  

6. บรษิัทฯ ส่งเสรมิความก้าวหน้าและเสรมิสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน โดยการจดัอบรม

พนักงานเองหรอืสนับสนุนให้พนักงานเข้ารบัการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมแก่ตําแหน่งและ
หน้าที� 

7. บรษิัทฯ ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ สุขอนามยั และ
ทรพัย์สินของพนักงานอยู่เสมอ จดัหาสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ที�เหมาะสมกับตําแหน่งงาน และ

ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเครง่ครดั  

8. บรษิทัฯไม่ใชแ้รงงานบงัคบัในรปูแบบใดๆ และจะไมว่่าจา้งแรงงานเดก็ที�มอีายตุํ�ากว่าเกณฑ์
ที�เป็นการต้องห้ามกฎหมายแรงงานหรอืกฎหมายอื�น ในกรณีที�มกีารจา้งแรงงานกลุ่มเพศและวยัต่างๆ 

บรษิทัฯจะถอืปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเครง่ครดั  
9. บรษิทัฯ ใหค้่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมนิที�ถูกต้องและเป็นธรรม โดยไม่เลอืก

ปฏบิตัแิละให้โอกาสที�เท่าเทยีมกนั และปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดดา้นค่าจา้งแรงงาน บรษิทัฯ

จะบรหิารจดัการค่าจา้ง เงนิเดอืน และผลประโยชน์ในระดบัที�แข่งขนัไดเ้พื�อจงูใจบุคลากรมารว่มงานและ
สามารถรกัษาบุคลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถไวก้บับรษิทัฯ6  

10. บรษิัทฯ ยดึมั �นในระบอบประชาธปิไตย และส่งเสรมิให้พนักงานไปใช้สทิธเิลอืกตั �งตาม

รฐัธรรมนูญ และไมปิ่ดกั �นการใชส้ทิธทิางการเมอืงของพนกังานเป็นการส่วนบุคคล7  
11. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที�มีกับเจ้าหนี�  ทั �งในแง่การชําระหนี�  การให้และรกัษา

หลกัประกนั และเงื�อนไขอื�นๆ ที�กําหนด เช่น รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯที�ถูกต้อง แก่เจา้หนี� 
การรกัษาอตัราส่วนหนี�สนิและทุน เป็นต้น ในกรณีที�บรษิทัฯไม่สามารถชําระหนี�ตามกําหนดได ้บรษิทัฯ

จะแจง้เจา้หนี�เพื�อรว่มกนัหาทางแกไ้ขบนพื�นฐานการเจรจาตกลงกนั 

12. บรษิัทฯ สนับสนุนการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม ความเสมอภาคในการ
ดาํเนินธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกนั การจดัซื�อจดัจา้งอยา่งโปร่งใสและยุตธิรรม บรษิทัฯกําหนดคุณสมบตัิ

ของคู่ค้าที�มสีทิธเิข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั �วกัน ให้ข้อมูลและเงื�อนไขการจดัซื�อจดัจ้างที�
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ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที�มสีทิธเิสนอราคาโดยวธิทีี�เปิดเผยและเท่าเทยีมกนั รกัษาขอ้มูลการเสนอราคาที�
ได้รบัจากคู่คา้ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่คู่คา้ที�เสนอราคารายอื�น ไม่เรยีก ไม่รบัผลประโยชน์ใดๆ จากคู่

คา้เพื�อแลกเปลี�ยนกบัการไดท้ําสญัญาจดัซื�อจดัจา้งกบับรษิทัฯ 
13. บรษิทัฯ เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื�นและจะใชค้วามระมดัระวงัมใิหเ้กดิ

ขอ้กล่าวหาหรอืเสี�ยงต่อขอ้กล่าวหาว่าละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื�น 

14. บรษิทัฯสนับสนุนและเคารพสทิธมินุษยชนทั �งภายในบรษิทัฯและห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) และดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของ

สหประชาชาต ิและขอ้ตกลงระหว่างประเทศอื�นๆ ที�ประเทศไทยเป็นภาค ีและจะไม่มสี่วนร่วมกบัการ
กระทําใดๆที�ขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยจะติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายนี�ภายในบรษิัทฯ และ

ตรวจสอบคู่คา้และลกูคา้ในประเดน็การไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งสมํ�าเสมอ8  

15. บรษิัทฯให้การสนับสนุนการจดักิจกรรมหรอืมสี่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบั
การ กุศลหรอืการพฒันาชุมชน เพื�อสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัชุมชนและช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของ

ชุมชนโดยเฉพาะในพื�นที�ที�บรษิทัฯประกอบกจิการ การสนับสนุนนี�อาจกระทําในรปูการบรจิาคเงนิหรอื
สิ�งของตามความเหมาะสมแก่กจิกรรมโดยคํานึงถงึความต้องการของผู้รบัการสนับสนุนและตามจารตี

ประเพณี ทั �งนี� บรษิทัฯจะพจิารณาดว้ยว่าการสนับสนุนของบรษิทัฯจะต้องไม่เสี�ยงกบัการถูกกล่าวหาว่า

เป็นการใหส้นิบนหรอืประโยชน์แก่ผูอ้ื�นเพื�อแลกเปลี�ยนกบัประโยชน์ที�บรษิทัฯจะไดร้บัโดยมชิอบ  

 16. บรษิทัฯ รบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยี และเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ

สามารถมสี่วนรว่มกบับรษิทัในกจิกรรมที�มคีวามเหมาะสมกบัสถานะการมสี่วนไดเ้สยีนั �นๆ9  
 

หมวดที� 4 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 

หลกัการ 

 บรษิัทฯ เปิดเผยข้อมูลที�มคีวามถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั �วถึง สมํ�าเสมอ และทนัเวลาทั �ง
สารสนเทศทางการเงนิและที�ไม่ใช่ทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน และขอ้มูลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้นัก

ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รบัข้อมูลสําคัญที�อาจมีผลต่อราคาหลักทรพัย์ของบรษิัทฯ หรอืต่อการ

ตัดสินใจลงทุน หรอืต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้ขอบเขตที�กําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้อง และข้อบงัคบัของบรษิัทฯได้ โดยผ่านช่องทางและสื�อการ

เผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ตามแต่กรณ ี 
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นโยบาย 

1. บรษิทัฯโดยหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) สื�อสารขอ้มลูที�เป็นประโยชน์

แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นักวเิคราะห ์จดัประชุมแถลงผลการดําเนินงานอยา่งน้อยเป็นรายไตรมาสใหแ้ก่นัก
ลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์โดยมผีู้บรหิารที�เกี�ยวขอ้งร่วมประชุม ชี�แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน 

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุน ตลอดจนผูท้ี�สนใจ ไดซ้กัถามขอ้มลูต่างๆ  

2. บรษิัทฯ โดยสํานักเลขานุการบรษิัทและกฎหมายเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง

เช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์การไดม้าซึ�งทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการฯและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดส้่วนเสยีและผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อให้

คณะกรรมการฯไดพ้จิารณาธุรกรรมของบรษิทัฯที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื�อ

ประโยชน์ของบรษิทัฯโดยรวม ทั �งนี� กรรมการและผูบ้รหิารที�มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัธุรกรรมที�ทาํกบับรษิทัฯ 
ตอ้งไมม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามขั �นตอนหรอืมาตรการการอนุมตัิ

การทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ  
4. ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอข้อมูลที�จําเป็นและเพียงพอแก่คณ ะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื�อใหค้ณะกรรมการแต่ละชุดสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

แนวปฏิบติั 

1. สารสนเทศและขอ้มลูที�เปิดเผย รวมถงึ 

1.1 ขอ้มูลทั �วไปของธุรกจิอนัประกอบด้วย ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ผลติภณัฑ์ สภาวะ
ตลาด สภาวะการแข่งขนั ปจัจยัความเสี�ยง (Material Foreseeable Risk Factors) รายงานของประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ  

1.2 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis / 

MD&A) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ รายงานของผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวม หมายเหตุประกอบงบการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ  รายการระหว่างกนั  

1.3  รายชื�อและประวตักิรรมการ กรรมการชุดต่างๆ  รวมทั �งอํานาจหน้าที� รวมทั �งค่าตอบแทน 
และการทํางานตามหน้าที� ของคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 

1.4  จาํนวนครั �งที�กรรมการ และ/ หรอื กรรมการชุดยอ่ยแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในแต่ละคณะ  

1.5  การควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

1.6  การกํากบัดูแลกจิการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และ

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น รวมทั �งความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  รายงานการถอืหลกัทรพัย์
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ของกรรมการและผูบ้รหิาร และของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนการเปลี�ยนแปลงการ
ถอืหลกัทรพัยด์งักล่าว  

1.7 รายงานการทํารายการระหว่างกนัและการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัฯหรอืของ
บุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งในส่วนที�เกี�ยวกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 

1.8 ข้อมูลอื�นๆตามที�กําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที� เกี�ยวข้องหรือที�บริษัทฯ

เหน็สมควร 
2. วธิกีารและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยสารสนเทศที�ระบุไว้ข้างต้นหรอืข้อมูล

อื�นๆ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กฎหมายหรอืขอ้กําหนดของหน่วยงานที�กํากบั
ดูแลในเรื�องนั �นๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตลาดทุน เป็นต้น กําหนด เช่น แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 

��-�) รายงานประจําปี เวบไซต์ของหน่วยงานกํากับดูแล หนังสือหรอืรายงานแจ้ง ในกรณีที�ไม่มี
ขอ้กําหนดภายนอก บรษิทัฯอาจเปิดเผยขอ้มลูใดๆที�เหน็ว่าเหมาะสมได้ภายใต้นโยบายการกํากบัดูแล

กจิการทางสื�อที�เหมาะสม เช่น เวบไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 

หมวดที� 5 

บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

หลกัการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทสําคญัในฐานะเป็นผูนํ้าองคก์รที�ตอ้งกํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯมกีาร
บริหารจัดการที�ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั �งยืน แสดงความรับผิดชอบตามหน้าที� 

(Accountability) ของคณะกรรมการบรษิัทฯที�มต่ีอบรษิัทฯและผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯปฏบิตัหิน้าที�และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจ ในเรื�องต่างๆ 
ทั �งจากฝ่ายบรหิารและผู้ถอืหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนมหีน้าที�และอสิระที�จะตั �งคําถาม แสดงความคดิเหน็ 

หรอืคดัค้านในกรณีที�มคีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น หรอืผู้มสี่วนได้
เสยี10  

บรษิัทฯจดัให้มคีวามหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัทฯ เช่น ประสบการณ์ 

ความเชี�ยวชาญและทกัษะดา้นต่างๆที�จาํเป็นแก่การดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธข์อง
บรษิทัฯ เพศ และอายุของกรรมการ เป็นต้น และกําหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการการสรรหา

กรรมการบรษิทัฯใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว11 

 
  

                                                 
10 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
11 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
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นโยบาย 

�. กรอบบทบาทและความรบัผดิชอบ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ กํากับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั �งยนื โดย

ครอบคลุมถงึผลประกอบการที�ดใีนระยะยาว การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวาม
รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มุ่งมั �นพฒันาหรอืลดผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตป้จัจยัสําคญัที�เปลี�ยนแปลงไป12 

�. กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิัทฯจดัให้มกีฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทที�ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

คุณสมบตั ิ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีน วาระของกรรมการบรษิัทฯและกรรมการ
อสิระ การพ้นตําแหน่ง จํานวนองค์ประชุม การประชุมและการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม การ

ประเมนิผลงาน อํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯที�ครอบคลุมถงึการทบทวน

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ในการทําธุรกจิ แผนงาน และงบประมาณ การกํากบั ติดตาม ดูแลให้มกีาร
นําไปปฏบิตั ิการส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมและนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้ การจดัทํานโยบาย

บรหิารความเสี�ยง13  

         3. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที�กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ

ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถ ือหุ ้นทุกรายได้เท่าเทยีมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั �นยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯโดยให้ความเหน็อย่าง

เป็นอสิระได ้

กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี� 

�.� ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละศูนย์จุดห้าของจํานวนหุ้นที�มสีิทธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิัทฯ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี� ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของ
ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

�.� ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้
เงนิเดอืนประจาํ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม  ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ  

�.�  ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะ ที�เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี�น้องและบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯหรอื
บรษิทัยอ่ย 

                                                 
12 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
13 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.���� ) และ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
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3.4  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ

ของตน รวมทั �งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัยสําคญั หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะได้

พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ   

3.5  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นที�มนีัยสาํคญั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ�งมผีู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�

ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที�ปรกึษา
กฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มนีัยสําคญั ผู้มี
อํานาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

3.7 ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บรษิทัฯ ผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

3.8 ไม่ประกอบกิจการที�มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักิจการของ
บรษิัทฯหรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที�มนีัยสําคญัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ�ง ของจาํนวนหุน้ที�

มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มี
นยักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 

3.9 ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
 
4. ประธานกรรมการบรษิัทฯและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั   

บรษิ ัทฯ แบ่งแยกหน้าที�ความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิ ัทฯ และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เพื�อให้มกีารถ่วงดุลอํานาจโดยแยกหน้าที�การกํากบัดูแลและการบรหิารงานออกจากกนั 
กล่าวคอื 

ประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการ
บรษิทัฯที�ทําหน้าที�ตดิตามดูแลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการใหบ้รรลุผลสําเรจ็ตามแผนงานที�ไดก้ําหนดไว ้

นอกจากนี� ยงัมหีน้าที�ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้  
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ประธานกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทเป็นผูนํ้าของคณะกรรมการ และมหีน้าที�ดงัต่อไปนี�14 
(1) กํากบั ติดตาม และดูแลให้มั �นใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) ดูแลให้มั �นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที�มี

จรยิธรรมและการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

(3) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกับกรรมการผู้จดัการใหญ่ และมี
มาตรการที�ดแูลใหเ้รื�องสาํคญัไดถู้กบรรจเุป็นวาระการประชุม 

(4) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภปิราย
ปญัหาสําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั �วกนั การส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที�รอบคอบ การให้

ความสนใจกบัประเดน็ทุกเรื�องที�นําสู่ที�ประชุม รวมทั �งประเดน็การกํากบัดแูลกจิการ 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นหวัหน้าคณะผู้บรหิารของบรษิัทฯ (ซึ�งอาจเรยีกชื�อตําแหน่งเป็น

อย่างอื�น เช่น ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นต้น) และเป็นประธานคณะ
กรรมการบรหิารโดยตําแหน่ง รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทฯในการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ 

เพื�อใหบ้รรลุตามแผนที�วางไว ้และรายงานผลการบรหิารงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทฯไดก้ําหนดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร  

 
5. เลขานุการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตั �งเลขานุการบรษิทั มหีน้าที�รบัผดิชอบดําเนินการจดัทําและเก็บ

รกัษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบรษิ ัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิ ัทฯ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั �งรายงานการมสี่วนได้เสียของกรรมการบรษิ ัทฯและผู้บรหิาร ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต่์างๆที�คณะกรรมการบรษิัทฯพงึต้องทราบ ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ
บรษิัทฯ รวมทั �งตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ 

และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

6. คณะกรรมการชุดยอ่ยในคณะกรรมการบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อทําหน้าที�กํากบัการบรหิารงาน และ
แบ่งเบาภาระหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิัทฯ  ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิัทฯอาจแต่งตั �งคณะกรรมการที�

เรยีกชื�ออยา่งอื�นเพิ�มเตมิไดต้ามความจาํเป็นและสมควร 
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6.1 คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการอื�นอกีไม่

เกินสบิเอ็ดคน มหีน้าที�รบัผิดชอบบรหิารจดัการงานของบรษิัทฯเพื�อให้บรรลุตามแผนและกลยุทธ์ที�
กําหนดไว ้โดยรายงานผลการบรหิารงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการทั �งหมดต้องเป็นกรรมการอสิระ15 โดยในจาํนวนนี�อย่างน้อยหนึ�งคนต้องมคีวามรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมคีุณสมบตัติามที�กําหนด

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมวีาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบอกีได ้แต่ไม่เกนิสาม
วาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทฯเหน็ควรดํารงใหต้ําแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมี

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ตามที�กําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสาม
คน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื�นรวมกนัเกินกว่ากึ�งหนึ�งของทั �งคณะเป็นกรรมการอิสระ16 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการ
แต่งตั �งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่

คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็ควรใหด้าํรงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มี

ขอบเขตและอํานาจหน้าที�ตามที�กําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 

6.4 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่าสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอื�นรวมกนัเกนิกว่ากึ�งหนึ�งของทั �งคณะเป็นกรรมการอสิระ17 กรรมการกํากบัดูแล
กิจการมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบัการแต่งตั �งเป็นกรรมการกํากบัดูแล

กจิการอกีได ้แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทฯเหน็ควรใหด้ํารงตําแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการมขีอบเขตและอํานาจหน้าที�ตามที�กําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎ
บตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
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 6.5 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่าสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอื�นรวมกันเกินกว่ากึ�งหนึ�งของทั �งคณะเป็นกรรมการอิสระ18 กรรมการบรหิาร
ความเสี�ยงมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบัการแต่งตั �งเป็นกรรมการบรหิาร

ความเสี�ยงอกีได้ แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการบรษิัทฯเห็นควรให้ดํารงตําแหน่ง

ต่อไป คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมขีอบเขตและอํานาจหน้าที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

7. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิ ัทฯกําหนดให้มีการจดัทําแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self- 

Assessment) โดยใช้แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานตนเองของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
แนวทาง เพื�อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิ ัทฯอย่าง

สมํ�าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯมคีวามเหน็ว่าการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิัทฯเป็น
ขั �นตอนที�สําคัญขั �นตอนหนึ� งของการพัฒนาสู่การกํากับดูแลกิจการที�ดี ทั �งนี�  ในการประเมินผล

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเปรยีบเทยีบว่าได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ไดอ้นุมตัไิว ้

และ/หรอื ตามแนวปฏบิตัทิี�ด ี(Good Practices) หรอืไม่ เพื�อปรบัปรุงการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บรษิัทฯให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายที�กําหนดไว้ และเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน โดยจดัให้มี

การประเมนิผลปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯทั �งคณะเป็นประจาํทุกปีหลงัวนัสิ�นรอบบญัชขีองแต่
ละปี ทั �งนี�เป็นการประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิัทฯโดยรวม และรายบุคคล  

 

คณะกรรมการบรษิ ัทฯประเมนิผลงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะโดยรวมจากรายงาน
การปฏิบัติงานแต่ละไตรมาสที�เสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ัทฯ โดยพิจารณาจากอํานาจหน้าที�ของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยตามที�กําหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยนั �นๆ   

 
8. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนกรรมการอสิระที�เป็นบุคคลภายนอกที�ไม่เป็นพนักงานหรอืผู้บรหิารของบรษิัทฯ 
หรอืของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าตอบแทนรายปี เบี�ยประชุม และ

สวสัดกิาร 

บรษิทัฯไดก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี�  

8.1 บรษิทัฯได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิ ัทฯให้อยู่ในระดบัเหมาะสม 

โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัผลการสํารวจค่าตอบแทนที�จดัทําขึ�นโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอืสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (“IOD”) และทําการปรบัปรุงเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง 
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นอกจากนั �น ยงักําหนดให้เหมาะสมกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบ โดยจดัให้มคี่าตอบแทนเพิ�มเติมเมื�อ
กรรมการบรษิัทฯตอ้งรบัภาระหน้าที�และความรบัผดิชอบในคณะกรรมการชุดยอ่ย   

8.2 ค่าตอบแทนของผู้บรหิาร ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และกองทุนสํารองเลี�ยงชพี และสทิธิ
ประโยชน์อื�นๆ ซึ�งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชื�อมโยงกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯและผลการปฏบิตังิานของ

ผูบ้รหิารเป็นเกณฑ ์

 
9. การพฒันากรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิาร 

 กรรมการบรษิ ัทฯที�ได้ร ับตําแหน่งใหม่แต่ละท่านจะได้ร ับคู่มือกรรมการบรษิ ัทฯ ซึ�ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูของบรษิทัฯ และขอ้มลูธุรกจิของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง อํานาจหน้าที�ของกรรมการ ความ

รบัผดิของกรรมการ กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอย่างเพยีงพอก่อนปฏบิตัหิน้าที� และบรษิทัฯ อาจจดัใหม้กีาร

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วยโดยคํานึงถงึความเหมาะสมด้านคุณวุฒแิละวยัวุฒขิองกรรมการใหม ่ทั �งนี� 
บรษิทัฯสนับสนุนให้กรรมการบรษิัทฯได้รบัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ�งการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที�จดัโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื�อช่วยให้กรรมการบรษิัทฯสามารถทําหน้าที� และกํากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัฯอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ในการพิจารณา กําหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการ เพื�อใช้ในการพิจารณาประเมนิผลการ

ปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประจาํทุกปี19   

 

11. การตดิต่อสื�อสารกบัฝา่ยบรหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทฯสนับสนุนใหผู้บ้รหิารเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการบรษิัทฯ โดย

เป็นผูนํ้าเสนอวาระที�ตนรบัผดิชอบต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯได้
รบัทราบข้อมูลความคดิเห็นจากผู้บรหิารที�รบัผดิชอบงานโดยตรง ขณะเดยีวกนัผู้บรหิารก็มโีอกาสได้

เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
กรรมการบรษิ ัทฯสามารถเข้าถึงและติดต่อสื�อสารกบัฝ่ายบรหิาร เลขานุการบรษิัท และ

เลขานุการคณะกรรมการบรษิ ัทฯได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรอื

แทรกแซงการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
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12. การสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการบรษิ ัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

พิจารณาสรรหาผู้ที�เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที�ตําแหน่งว่างลง และ
กําหนดหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดผูบ้รหิารระดบัสงู 

กรรมการผู ้จดัการใหญ่มหีน้าที�กําหนดแผนการสบืทอดตําแหน่งผู ้บรหิารระดบัสูงที�มี

ความสําคญัต่อการดําเนินกิจการของบรษิัทฯ รวมทั �งกําหนดตัวผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง
ตั �งแต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ�นไป ทั �งนี�ตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนกําหนด และจดัให้บุคคลดงักล่าวได้รบัการฝึกอบรมเพื�อเตรยีมความพรอ้มในการสบืทอด
ตําแหน่งดงักล่าว 

 
 13. การเป็นกรรมการในบรษิทัอื�นของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร  

ในกรณีที�กรรมการผู้จดัการใหญ่หรอืผู้บรหิารจะเป็นกรรมการในบรษิัทอื�นหรอืในองค์กรอื�นใน

ฐานะตัวแทนของบรษิัท ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ทั �งนี�  คณะกรรมการบรษิัทอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้อนุมตัิให้ผู้บรหิารไปเป็นกรรมการในบรษิัทหรอืองค์กร

ดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม20 

 

หมวดที� � 

การต่อต้านการคอรร์ปัชั �น  
 

หลกัการ 

บรษิัทฯพึงต่อต้านและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รปัชั �น เพื�อลดหรอืขจดัการคอรร์ปัชั �นอนั

เป็นเหตุของความเหลื�อมลํ�าในการประกอบธุรกจิ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และบ่อน
ทาํลายสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวม 

 

 

นโยบาย 

บรษิทัฯมนีโยบายหา้มกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานกระทําการคอรร์ปัชั �น โดยนโยบายนี�ให้
ใชก้บัทุกหน่วยงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม บรษิทัอื�นที�บรษิทัฯมอีํานาจในการควบคุม 

และบุคคลที�สามที�เกี�ยวขอ้งทางธุรกจิในทุกประเทศที�กระทําธุรกจิ และให้มกีารประเมนิความเสี�ยงจาก
การคอรร์ปัชั �น กบัการสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายหมวดนี�อย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการแต่ละส่วนเพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของ

กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานที�ยอมรบักนัโดยทั �วไป ตลอดจนธุรกจิของบรษิทัฯดว้ย 
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ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในระดบัต่างๆ มหีน้าที�ความรบัผดิชอบ ดงันี�   
1. คณะกรรมการบรษิทัฯมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้

บรษิทัฯมรีะบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นที�มปีระสทิธภิาพ 

2. กรรมการผู้จดัการใหญ่กบัผู้บรหิาร มหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการจดัให้มรีะบบและ

กลไกในการบรหิารความเสี�ยงและการป้องกนัการคอรร์ปัชั �น มาตรการส่งเสรมิการต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 

แนวทางติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิตามนโยบายนี� การสื�อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั �นไปสู่

พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม การฝึกอบรมเพื�อให้พนักงานมคีวามรูแ้ละ

ปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น  

3. สํานักตรวจสอบภายในมหีน้าที�และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �นของบรษิทัฯ ความเพยีงพอ

และความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชั �นที�มอียู่ และรายงานตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดบัต้องปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการ

คอรร์ปัชั �นและจรรยาบรรณ โดยไมก่ระทาํหรอืสนบัสนุนการคอรร์ปัชั �นในทุกรปูแบบ 

 

ความหมายของคอรร์ปัชั �นภายใตน้โยบายนี�  
การคอรร์ปัชั �น หมายถงึ การให้ เสนอให ้สญัญาว่าจะให ้ใหค้ํามั �นว่าจะให ้การรบั การเรยีกรอ้ง 

ซึ�งเงนิหรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ในรปูแบบอื�นใด ไมว่่าทางตรงหรอืผ่านบุคคลที�สามกบัเจา้หน้าที�ของ
รฐั หรอืหน่วยงานภายนอก ลูกค้า คู่คา้ของบรษิทัฯ หรอืผู้มหีน้าที�ในเรื�องหนึ�งๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้หีน้าที�

โดยตรงหรอืทางอ้อม เพื�อให้บุคคลดงักล่าวกระทําหรอืงดเว้นการกระทําใดอนัทําให้บรษิทัฯได้มาหรอื

คงไวซ้ึ�งการอนุญาต การเหน็ชอบ หรอืสทิธปิระโยชน์อื�นใดโดยมชิอบ หรอืเพื�อให้บุคคลภายนอกไดร้บั
สญัญาทางธุรกจิหรอืผลประโยชน์อื�นใดจากบรษิทัฯโดยมชิอบ 

 

แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯจะนํานโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชั �นไปสู่การรบัรูแ้ละการปฏบิตัขิองพนักงานได้

อย่างกว้างขวาง โดยจัดทําจรรยาบรรณเกี�ยวกับการต่อต้านการคอร์รปัชั �น คู่มือปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ  ในส่วนที�เกี�ยวกบันโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น เพื�อใช้ในการอบรม การปฏบิตั ิหรอื

การเรยีนรูข้องพนกังานและเผยแพรใ่นช่องทางต่างๆ ที�เหมาะสม 

2. บรษิทัฯจะใหค้วามคุม้ครองพนักงานที�แจง้เหตุหรอืเบาะแสการคอรร์ปัชั �นภายใต้หลกัเกณฑ์

ที�กําหนดไวใ้นหมวดที� �. ต่อไป ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัการทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง 
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3. การคอรร์ปัชั �นถือเป็นการกระทําผดิ และ/หรอืการทุจรติตามแต่กรณี และผู้ที�กระทําการ

คอรร์ปัชั �นถอืเป็นผูก้ระทาํผดิวนิยัอนัจะถูกลงโทษทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทัฯ และอาจ

ถูกดาํเนินการตามกฎหมายในทางแพ่งและ/หรอืทางอาญา  

4. เพื�อใหน้โยบายการต่อต้านคอรร์ปัชั �นบงัเกดิการรบัรูแ้ละเป็นรากฐานของวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิัทฯให้ความสําคญักบักระบวนการบรหิารงานบุคคล ตั �งแต่การสรรหาหรอืคดัเลอืกบุคลากร การ

เลื�อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสทิธขิอง

พนักงาน โดยสายงานทรพัยากรบุคคลจะนํานโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปัชั �นของบริษัทฯไป

ประกอบการบรหิารงานบุคคลในทุกขั �นตอน 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน พงึใหค้วามระมดัระวงัต่อการกระทําที�อาจมคีวามเสี�ยงใน

การเป็นการคอรร์ปัชั �น และจะต้องศึกษานโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี�ยวกบัการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นประกอบดว้ย  
 

หมวดที� � 

การให้ข้อมลูการกระทาํผิดและการทจุริต 
 

หลกัการ 

 ผู้มสี่วนได้เสียที�คํานึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯหรอืผู้ได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจากการ
กระทําของบรษิทัฯหรอืพนักงานของบรษิทัฯพงึมชี่องทางที�เหมาะสมในการใหข้อ้มลูหรอืการรอ้งเรยีนที�

เป็นประโยชน์ต่อการระงบัยบัยั �งหรอืป้องกนัการกระทําผดิหรอืการทุจรติ และผูท้ี�ให้ขอ้มลูหรอืรอ้งเรยีน

นั �นจกัได้รบัความคุ้มครองอย่างเหมาะสมไม่ให้ต้องได้รบัผลกระทบจากการให้ข้อมูลหรอืการรอ้งเรยีน
โดยสุจรติ 

 

นโยบาย  

1. บรษิทัฯมชี่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้มลูการกระทาํผดิและการทุจรติหรอืการรอ้งเรยีนที�

หลากหลาย (whistle-blower hotline) เพื�อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดส้ามารถใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ตรวจสอบ การระงบัยบัยั �ง ตลอดจนการป้องกนัการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ หรอืการรอ้งเรยีนเพื�อไดร้บั
การเยยีวยาแกไ้ข 

2. ผูแ้จง้เบาะแสมสีทิธเิลอืกที�จะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้ แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอื
หลกัฐานที�เพยีงพอแก่การที�บรษิทัฯจะสามารถสบืหาขอ้เทจ็จรงิไดว้่ามกีารกระทําที�เป็นความผดิหรอืการ

ทุจรติหรอืฝา่ฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

3. บรษิทัฯมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนจากการกระทําที�เป็นผลเสยี
ต่อการดาํรงตําแหน่ง หรอืการปฏบิตัหิน้าที�พนกังาน หรอืจากการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นธรรมอื�นๆ เพื�อสรา้ง

ความมั �นใจแก่ผูท้ี�ประสงคจ์ะใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
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แนวปฏิบติั  

ในหมวดนี� 
“ขอ้มลูการกระทาํผดิ” หมายรวมถงึ ขอ้มลูการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ หรอืเรื�องรอ้งเรยีน หรอื

เบาะแสอนัเกี�ยวกบัการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ  
“เรื�องรอ้งเรยีน” หมายความรวมถงึ การแจง้ขอ้มลูการกระทําผดิ 

“ผูใ้หข้อ้มลู” หมายความรวมถงึ ผูร้อ้งเรยีน ผูใ้หเ้บาะแส อนัเกี�ยวกบัการกระทําผดิหรอืการ

ทุจรติ 
“สาํนกัตรวจสอบภายใน” หมายถงึ สาํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 

(มหาชน) และใหห้มายรวมถงึสาํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทัในกลุ่มดว้ย (หากม)ี 
“จรรยาบรรณ” หมายถงึ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 

(มหาชน) 

 
1. หน้าที�และความรบัผดิชอบ 

1.1 พนักงานมหีน้าที�รายงานหรอืใหข้อ้มลูการกระทาํผดิที�กระทาํโดยหรอืกระทําต่อบรษิทัฯ 
กรรมการบรษิัทฯ ผู้บรหิาร และพนักงาน ให้ผู้บงัคบับญัชาในสายงานทราบและ/หรอืตามช่องทางที�

กําหนดไวใ้นนโยบายหมวดนี�โดยทนัท ี   

1.2 การรายงานหรอืใหข้อ้มลูการกระทาํผดิจะต้องทาํดว้ยเจตนาสุจรติ การจงใจใหข้อ้มลูอนั
เป็นเท็จหรอืใส่ร้ายผู้อื�นทําให้บุคคลอื�นและบรษิัทฯเสยีหาย ถือเป็นความผดิทางวนิัยที�จะถูกบรษิัทฯ

ลงโทษทางวนิยัและอาจถูกดาํเนินคดตีามกฎหมายได ้    
1.3 พนักงานต้องให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืแก่ ฝ่ายบรหิารหรอืหน่วยงานของบรษิัทฯ 

ที�ทาํหน้าที�สอบสวนการกระทาํผดิหรอืการทุจรติ   

1.4 ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างที�ดใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ รวมทั �งมหีน้าที�สอดส่องดูแล 
และส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

1.5 ผูบ้รหิาร มหีน้าที�รบัผดิชอบส่งเสรมิและจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�เพยีงพอและ
มปีระสทิธผิล เพื�อป้องกนัการกระทาํผดิ การทุจรติ ในส่วนงานที�ตนเองรบัผดิชอบอยู ่ 

1.6 ผูบ้รหิารมหีน้าที�ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืแก่ สํานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

สอบขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการสอบสวนการกระทาํผดิหรอืการ
ทุจรติ 

2. ช่องทางการใหข้อ้มลู 
2.1 เมื�อพนักงานพบเห็นหรอืมเีหตุอนัควรเชื�อโดยสุจรติว่ามกีารกระทําผดิหรอืการทุจรติ

เกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัในกลุ่ม ต้องแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั ตั �งแต่ระดบัผู้จดัการ

ทราบโดยทนัท ีไม่ว่าดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ไดร้บัการพจิารณาใหแ้จง้ต่อ ผูบ้งัคบับญัชา
ระดับสูงขึ�นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทําผิดและการทุจรติ (เอกสารแนบ �) ทั �งนี� 

พนกังานไมค่วรที�จะดาํเนินการสอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เกี�ยวกบัการกระทาํที�สงสยัดว้ยตนเอง 
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2.2 หากอยู่ในสถานการณ์ที�ไมเ่หมาะสมหรอืไม่สะดวกใจที�จะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว 
หรอืสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯเกี�ยวขอ้งกบัการกระทําผดิ พนักงานสามารถเลอืก

ที�จะแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี�21 
2.2.1 ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน โทร ��-���-����-� ต่อ ��� 

หรอื e-mail:  ia@kslgroup.com  

2.2.2 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล โทร ��-���-����-� ต่อ ���  
หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com 

2.2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามที�อยูด่งันี�   
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชั �น �� ถนนศรอียธุยา 

      แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ ����� 
                    หรอื www.kslgroup.com  

2.2.4 ในกรณีที�ผูบ้รหิารระดบัสูงที�เป็นผูบ้รหิารระดบัฝา่ย หรอืเทยีบเท่าขึ�นไป หรอืผูจ้ดัการ
สํานักตรวจสอบภายใน หรอืผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  เกี�ยวขอ้งกบัการกระทํา

ผดิหรอืการทุจรติ ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ตามช่องทางที�ระบุใน �.�.� ขา้งตน้22 
ในการแจ้งดงักล่าว พนักงานควรเปิดเผย ชื�อ ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว ้

อยา่งไรกต็ามพนกังานสามารถเลอืกที�จะเปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผยชื�อของตนเองกไ็ด ้ 
2.3 เมื�อบุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ขา้งต้นได้รบัแจง้ว่ามกีารกระทําผดิหรอืการทุจรติต้อง

รายงานต่อสาํนกัตรวจสอบภายในทนัท ี

2.4 สํานักตรวจสอบภายใน มหีน้าที�จดัทําทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรยีน และต้องจดัทํารายงาน
สรปุการรบัเรื�องการแจง้ขอ้มลูการกระทําผดิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั �งต่อไป  

2.5 สํานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื�องต้นว่าการกระทําผิดเกิดขึ�นในหน่วยงานใด 

และให้ส่งเรื�องร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานนั �นเพื�อดําเนินการสอบข้อเท็จจรงิต่อไป และติดตามผลการ
ดาํเนินการของหน่วยงานที�รบัเรื�องไปนั �นเป็นระยะ 

2.6 การสอบขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั และการดําเนินคดทีางกฎหมาย 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการนั �นๆ  

2.7 เมื�อการพิจารณาเรื�องร้องเรยีนเสรจ็สิ�น ให้หน่วยงานที�เป็นผู้ดําเนินการแจ้งผลการ

ดาํเนินการต่อสาํนกัตรวจสอบภายในเพื�อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั �งต่อไป 

 

 

 

                                                 
21 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
22 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ. ����) และ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
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3. การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 
3.1 บรษิทัฯ จะไม่เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการที�

พนกังานใหข้อ้มลูการกระทาํผดิ หากผูใ้ดกระทาํการฝา่ฝืนดงักล่าว จะถูกลงโทษทางวนิยั 
3.2  บรษิทัฯ จะป้องกนัไมใ่หม้กีารข่มขู ่คุกคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระทําผดิ รวมถงึผู้

ที�ใหค้วามรว่มมอืหรอืความช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสุจรติ 

3.3 บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองเพิ�มเตมิเป็นพเิศษตามความเหมาะสม โดยจะพจิารณา
จากระดบัความรา้ยแรงและความสาํคญัของเรื�องรอ้งเรยีน ในกรณทีี�ผูร้อ้งเรยีนถูกข่มขู ่คุกคาม ให้

รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื�อสั �งการใหส้ายงานทรพัยากรบุคคลจดัหามาตรการการคุม้ครอง
ผูใ้หข้อ้มลูที�เหมาะสมแก่กรณ ี

3.4 กรณีพนักงานแจ้งเรื�องร้องเรยีนหรอืให้ข้อมูลการกระทําผดิด้วยเจตนาสุจรติ แม้ว่า

บรษิทัฯจะไม่พบการกระทําผดิตามที�ได้รอ้งเรยีน   บรษิทัฯจะไม่ดําเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานที�
ใหข้อ้มลู  อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื�องรอ้งเรยีนไม่มมีลูความจรงิ และไดท้าํดว้ยเจตนา

หรอืจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื�น หรอืให้ข้อมูลเท็จ   บรษิัทฯจะพิจารณาดําเนินการลงโทษ
พนกังานที�ใหข้อ้มลูตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทํางาน รวมทั �งพจิารณาดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

 

 

          (จบเอกสาร) 
 

 

 




